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Det bliver Pharmakon, Køben-
havns Universitet og Syddansk 
Universitet, der skal uddanne de 
nye behandlerfarmaceuter. Det 
står klart, efter at Sundhedsstyrel-
sen for nylig godkendte de tre in-
stitutioner som udbydere af den 
nye uddannelse.

Pharmakon skal stå for kurser-
ne til de nuværende apoteksfar-
maceuter, mens Københavns 
Universitet og Syddansk Univer-
sitet vil tilbyde de farmaceutstu-
derende et selvstændigt kursus i 
tillæg til deres kandidatuddan-

nelse til cand.pharm. Det giver 
mulighed for, at fremtidens kan-
didater i farmaci, allerede når de 
er færdige som cand.pharm., også 
kan opnå autorisation som be-
handlerfarmaceut, hvis de har be-
stået kurset i behandlerfarmaci.

Lige nu tilrettelægges de nær-
mere detaljer i et kursusudvalg 
med repræsentanter fra Phama-
kon og universiteterne.

”Vi er i fuld gang med at få ind-
holdet på plads, så det er koordi-
neret på tværs af universiteterne 
og Phamakon”, siger udviklings-

chef på Pharmakon, Charlotte 
Rossing.

Kurset udbydes, så de første be-
handlerfarmaceuter, ifølge Char-
lotte Rossing, er klar, når ordnin-
gen træder i kraft den 1. juli. Hun 
opfordrer til, at man følger med 
på Pharmakons hjemmeside, 
hvor kurset vil blive annonceret.  

Behandlerfarmaceuterne skal 
kunne genordinere udvalgte læ-
gemidler til borgere i stabil be-
handling og ordinere dosisdis-
pensering med tilskud. 

Pharmakon og universiteterne skal uddanne behandlerfarmaceuterne
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Vil du give andre unge indblik i 
den alsidige og spændende hver-
dag som apoteksansat – og måske 
motivere dem til at vælge en kar-
riere i sektoren? 

Så kan du være en af de nye am-
bassadører, som lige nu søges til 
en kampagne, centreret omkring 
sitet apotekskarriere.dk. Sitet er 
apotekernes rekrutteringsplat-
form, og her samles nyttig infor-
mation om karrieremulighederne 
på landets apoteker. På apoteks-
karriere.dk kan man desuden mø-
de kampagnens ambassadører.

Ambassadørerne giver løbende 
andre unge indblik i deres job og 
hverdag på apoteket gennem op-
slag på kampagnens facebookside: 
www.facebook.com/apotekskarri-
ere/.

Er du 20-35 år, arbejder du på et 
apotek, og har du færdiggjort en 
uddannelse som farmakonom el-
ler farmaceut indenfor de seneste 

par år? Eller er du 2. års farmako-
nomelev, der starter på 3. år efter 
sommerferien? Så er du måske 
kampagnens nye ambassadør.

Du skal brænde for dit arbejde 
og kunne afsætte tid til at udar-
bejde 2-3 opslag til kampagnens 
facebookside ca. hver 6. uge. Din 
arbejdsgiver skal give tilladelse til, 
at du medvirker.

Til gengæld bliver du en del af 
et unikt netværk af ambitiøse kol-
legaer i apotekssektoren, du får 
profileret dig selv og trænet dine 

evner i at kommunikere.

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest 22. 
marts 2019 via formularen her: 
apotekerforeningen.youngcrm.
com/signup/2448

NB: For at deltage som ambassa-
dør, kræver det, at du kan deltage 
på introworkshop den 9. maj 
kl. 10.00-14.00 hos Danmarks 
Apotekerforening, Bredgade 54, 
1260 København K

Vil du hjælpe med at rekruttere dine fremtidige kollegaer? 
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